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1.0 Základní charakteristika školy: 

Základní škola, Brno, Kamínky 5 je příspěvkovou organizací a má právní subjektivitu od  

25. 3. 1996 a IČ 485 112 26. 

 

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 

Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace 

 

1.2 Zřizovatel školy: 

Statutární město Brno, městská část – Nový Lískovec, Oblá 518/75a 

 

1.3 Ředitel školy: 

Mgr. Petr Novák, Ph.D. 

 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity: 

Základní škola má oba stupně, školní družinu a školní kuchyni 

Základní škola IZO 600108376, kapacita 540 žáků 

Školní družina IZO 600108376, kapacita 180 žáků 

Školní jídelna IZO 103067523, kapacita 600 žáků 

 

1.5 Kontakty: 

tel: 547 422 772, 603 578 666 

e-mail: reditel@zskaminky.cz 

http: www.zskaminky.cz 

 

1.6 Úplná škola  

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet 

žáků 

Průměrný 

počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1. stupeň 10 5 193 19,3 300 

2. stupeň 7 4 159 22,7 240 

Celkem 
17 9 352 20,7 540 

 

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 

Datum zřízení: 15. 2. 2006 

Předseda a členové ŠR: 

předseda -  Jana Gruberová 

členové – Mgr. Blanka Petříková, Mgr. Hana Čípová, Ing. Jan Privarčák, Ing. a Mgr. Lenka 

Brabcová, Vladimíra Křivánková, Mgr. Bohdana Minářová, Mgr. Anna Široká, PaedDr. 

Zdeňka Bučková 

 

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích 

programů 

Číslo jednací Ročník 

Cesta za vzděláním, kamínek 

po kamínku 

266/2018 1. až 9. ročník 

Jiné specializace, zaměření: 

- projekty na 1. a 2. stupni  

mailto:reditel@zskaminky.cz
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1.9 Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu Z  

17-01 

Počet Počet strávníků 

děti   

a žáci   

zaměstnanci školy a vlastní 

důchodci 

ostatní* 

L 11      ŠJ - úplná 1 296 37 102 

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů 

(firmy) 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování (k datu 30. 6. 2019): 

Fyzické osoby 7 

Přepočtení na plně zaměstnané 6,6910 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet 

oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 4 100 fyz.    4 / 

přepoč.            3.8750 

180 

Z činnosti ŠD: 

- v rámci školní družiny navštěvují žáci tyto kroužky: flétna, keramika, tancování, zpívání, 

florbal, fotbal, korfbal, stolní tenis, badminton, dramatický kroužek, vaření, ruční práce, 

zdravověda, německý jazyk, Nebojme se češtiny, Zajímavá matematika, dyslektický 

kroužek, English Theatre, výtvarné hraní, Zpěváček a deskové hry. 

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK počet 

oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 0 0 0 0 

Z činnosti ŠK: --- 
 

2.0 Údaje o pracovnících školy 

 

2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

   Přepočtený / 

fyzický 

% 

Celkový počet pedagogických pracovníků 26,0462 / 27 96,47 

z toho odborně kvalifikovaných  26,0462 / 27  96,47 

 

2.1.1  Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 3 

  

2.1.2  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 7 

2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 5 

  

2.1.4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 14 
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2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 4 4 

36-50 let 3 6 

51 a více 0 8 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 7 18 

Rodičovská dovolená 0 3 

 

2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 4,2600 / 6 

z toho  a) asistent pedagoga: 6 

        b) osobní asistent: 0 

        c) školní asistent: 0 

            d) mentor: 3 

 

2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

Typ kurzu Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Zdravotní, BOZP, PO 42 

Přírodní vědy 4 

Práce s talenty, projektová výuka, 

poradenství, spolupráce 
23 

Inkluze do škol 25 

Prevence násilí, subkultury 3 

Celkem 97 
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3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 32 29 1 2 0 

2. 37 34 3 0 0 

3. 34 30 4 0 0 

4. 51 41 10 0 0 

5. 39 31 8 0 0 

Celkem za I. stupeň 
 

193 

 

165 

 

26 

 

2 

 

0 

6. 53 30 23 0 0 

7. 43 26 16 0 1 

8. 29 18 10 1 0 

9. 34 13 21 0 0 

Celkem za II. 

stupeň 

 

159 

 

87 

 

70 

 

1 

 

1 

Celkem za školu 352 252 96 3 1 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 2 0,57 

3 1 0,28 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 205 

průměr na jednoho žáka: 0,67 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté 

studium 

6 leté 

studium 

8 leté 

studium 

  

Počty přijatých žáků 

 
3 3 0 29 2 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 34 9,66 

nižší ročník/5.ročník 3 0,85 

Celkem 37 10,51 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   9 

Důvody: změna bydliště 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   7 

Důvody: změna bydliště  
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4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 

- žádná neproběhla 

 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 

- žádných opatření nebylo třeba 

 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

- OIP JMK a ZLK , KHS JMK a VZP ŘC 

 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 

- žádné pochybení nebylo zjištěno 

- žádných opatření nebylo třeba 
 

5.0 Výkon státní správy 

/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 

 

5.1 Rozhodnutí ředitele 

 Počet 

rozhodnutí 

Počet 

odvolání 

Odklad povinné školní docházky  9 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné 0 0 

 

6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání 

 

6.1 Údaje o odborných pracovnících 

 

6.1.1 Počty 

 fyzický 

počet  

kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

výchovný poradce 2 ano VŠ 

školní metodik prevence 1 ne VŠ 

 

 

 úvazek kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

školní psycholog  1,0 ano VŠ 

školní speciální pedagog  0,5 ano VŠ 
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6.1.2 Věková struktura 

 do 35let 36 – 50 let 51 let – a více / z toho důchodci 

výchovný poradce - - 2 

školní metodik 

prevence 

1 - 

- 

- 

školní psycholog 1 - - 

školní speciální 

pedagog 

- 1 - 

 

6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

 

6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
 

6.2.1  Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): 

Výzva 22. Projekt zjednodušeného financování. Z projektu hrazeno: a/ mzdy (školní 

psycholog  a speciální pedagog), b/ ostatní (vybavení hmotné a nehmotné). 

 

6.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): 

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně. Projekt Magistrátu města 

Brna, odbor školství. 

 

6.3 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň podpůrného 

opatření 

autismus, poruchy učení, 

ADHD 

2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

44 5 x PO3 

39  x PO2 

porucha chování 7 1 3    x PO3 

svalová atrofie 1, 2, 7 3 2    x PO3 

1    x PO4 

mentální retardace 6 1 1    x PO4 

Celkem  49  

 

6.4 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet 

žáků 

Stupeň podpůrného 

opatření 

Celkem 0 0 0 

 

7.1 Další údaje o škole  

 

7.2 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských, případně 

dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj. 

- jedná se o tyto: One Club Brno (aerobic), Korfball, B. A. F. (fotbal), Eagles a Bulldogs 

(hokejbal), Bulldogs Brno (florbal), TORI Judo, Lezecký kroužek, AC Moravská Slavia Brno 

(atletika), Tygři Brno (basketbal) a Softball Nový Lískovec 
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Kroužky při ZŠ 

 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky 4 52 

Přírodní vědy 0 0 

Sport, TV, turistika 8 84 

Umělecké obory 11 76 

Zdravotní, speciální 

pedagogika 

0 0 

Celkem 23 212 

 

8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů 
- škola nemá podporu ze strukturálních fondů 
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Závěrečná zpráva školního metodika prevence 

za školní rok 2018/2019 

 

Chování žáků je dennodenně monitorováno. V případě zaregistrování jakéhokoliv 

problému je nevhodné chování ihned hlášeno, zapsáno a dále sledováno. Ve všech případech 

se postupuje podle Krizového plánu školy. Jsou pořizovány zápisy z jednání s rodiči, případně 

i se žáky. Tyto zápisy jsou uloženy v dokumentaci vedoucí ŠPP- Mgr. Jaroslavy Frišhansové, 

VP pro druhý stupeň. Situace jsou vždy důkladně řešeny a z velké části se pak zapojuje školní 

psycholožka, která dané téma dále se třídou řeší. Žáci vědí, kdo patří do ŠPP, kde je zastihnou 

a jak je kontaktovat, na srdce je jim také kladeno, že se mohou s problémem obrátit na 

jakéhokoliv pedagogického pracovníka. I v tomto roce platí spolupráce dětí z prvního a druhého 

stupně, kdy se starší žáci snaží být průvodci těm mladším. Rodiče nás mohou kontaktovat a 

během konzultačních hodin navštívit a projednat s námi jakýkoliv podnět.  

 

Preventivní programy vybíráme na základě požadavků třídního učitele a 

spolupracujeme s organizací Podané ruce, PPP Sládkova, Divadlo Bolka Polívky. Dále také 

spolupracujeme s pracovníky organizací OSPOD či PČR.  

 

Volný čas mohou děti trávit v různých kroužcích vedených učiteli naší školy, mladší 

žáci i ve družině. Zájmové aktivity jsou na naší škole vedeny i jinými organizacemi, např. 

Rytmik, Bulldogs, Eagles. 

 

Nejčastějším problémem zůstává nadále záškoláctví. Ne vždy je to ale chyba jen dětí 

ale i rodičů, kdy včas své děti neomlouvají, ač jím to bývá několikrát opakováno. K této 

problematice se potom váže nedostatečná docházka a z ní plynoucí neklasifikace. Přestože je 

v Řádu školy uvedena minimální docházka, není brána v některých případech v potaz. V těchto 

případech přichází na řadu komunikace s OSPOD, která je stále spíše jednostranná, a ne 

všechny informace se k nám dostanou. Dalším častým jevem, který je úzce spojen s docházkou 

a s novou dobou internetu je omlouvání hodin z rodičovského účtu. Výjimkou není ani 

kyberšikana, která je obecně na vzestupu. S touto problematikou se ale také snažíme pracovat 

a zařazovat ji do programů se školní psycholožkou, do preventivních programů a hodin 

informatiky. 
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Programy, které proběhly ve školním roce 2018/2019 

 

1. třídy – Program se školní psycholožkou 

2. třídy – Netolismus pro nejmenší 

3. třídy – Zimní pohádka, Prevence kouření 

4. třídy – Dobrodružná cesta 

5. třídy – Prevence kouření 

6. třídy – O marihuaně 

7. třídy – Netolismus 

8. třída – Jak vyhrát boj s prokrastinací, Stop předsudkům 

9. třídy – Jak vyhrát boj s prokrastinací, Sex včas 

 

Den zdraví- 12.3. pro celý první stupeň 

 

Programy, které proběhly ve školním roce 2018/2019 se školní psycholožkou (únor-

červen) 

 

 25.2. 5.A – podpora spolupráce, vztahy kluci-holky 

 13.3. 4.A – seznamovací a představovací aktivity (příchod nového žáka) 

 13.3. 3.B – podpora vzájemného vztahu mezi dětmi a TU, začleňování do kolektivu 

 13.3. 7.B – podpora vzájemných vztahů, řešení konfliktních situací 

 18.3. 3.A – seznamovací a představovací aktivity, zlepšení vzájemných vztahů, 

začleňování do kolektivu 

 27.3. 9.A – práce se stresem (přijímací zkoušky) 

 29.3. 6.B – seznamovací a představovací aktivity, podpora vzájemných vztahů, 

vnímání vzájemné podobnosti a odlišnosti 

 3.4. 9.B – práce se stresem (přijímací zkoušky) 

 5.4. 6.A – společně se spec. ped, beseda ohledně Downova syndromu a následně 

s tím spojené zážitkové aktivity pro náhled a přiblížení možných pocitů a vjemů 

člověka s handicapem 

 10.4. 5.B – seznamovací a představovací aktivity, zvládání a řešení konfliktů 

 12.4. 6.B – rozvíjení empatie, ohleduplnost vůči ostatním v hodinách a celkově ve 

třídě, řešení problematických situací 
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 23.4. 6.B – podpora vzájemných vztahů (pouze dívky) 

 24.4. 7.B – podpora kolektivu, předávání pozitivní zpětné vazby 

 29.4. 5.A – podpora slušného chování, tolerance, zvládání a řešení posmívání 

 2.5. 3.B – seznamovací a představovací aktivity (nová asistentka pedagoga, nová 

TU) 

 3.5. 3.B – podpora slušného chování, tolerance, zvládání a řešení posmívání 

 29.5. 5.B – diskuze a podpora zpracování zážitků ze ŠVP 

 3.6. 5.A – diskuze a podpora zpracování zážitků ze ŠVP 

 7.6. 5.B – program přechod na 2. stupeň 

 18.6. 5.A – program přechod na 2. stupeň 

 24.6. 6.B – program na bezpečný internet 

 

Mgr. Michaela Dvořáková 

školní metodik prevence 
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Závěrečná zpráva školního poradenského pracoviště 

za školní rok 2018/2019 

 

Vedoucí školního poradenského pracoviště: 

  Mgr. Jaroslava Frišhansová – výchovný poradce pro II. Stupeň 

 

Členové školního poradenského pracoviště: 

  Mgr. Anna Široká – výchovný poradce pro I. stupeň 

  Mgr. Michaela Dvořáková – školní metodik prevence 

  Mgr. Jana Dolníčková – školní speciální pedagog 

  Mgr. Monika Heinigová – školní psycholog 

 

 Poradenskou činnost na ZŠ, Brno, Kamínky 5, příspěvkové organizaci, již třetím rokem 

zajišťuje Školní poradenské pracoviště (ŠPP). V letošním školním roce došlo ke změně 

obsazení pozice školního metodika prevence a školního psychologa. 

 Jsme prvním poradenským subjektem, na který se mohou učitelé, rodiče i sami žáci 

v případě problémů obrátit. Učitelům, žákům i rodičům jsou v rámci poradenství poskytovány 

poradenské a konzultační hodiny, které byly pevně stanoveny, ale zejména probíhaly kdykoliv 

po dohodě dle potřeby a zájmu. 

 Poradenské služby se zaměřují na prevenci školní neúspěšnosti, prevenci rizikového 

chování a šikany, kariérového poradenství, na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

nadané žáky, další vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupráci se školskými 

poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP), OSPOD a Policií ČR. 

 V průběhu školního roku 2018/2019 bylo v oblasti poradenství na škole postupováno 

v souladu s plánem práce ŠPP a v souladu s požadavky a potřebami žáků, pedagogů, asistentů 

pedagogů a zákonných zástupců žáků. Plnění tohoto plánu probíhalo ve spolupráci s vedením 

školy. Pravidelně se konaly porady členek ŠPP s vedením školy. 

 ZŠ se rovněž zapojila do projektu „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách 

ve městě Brně“. 

 Velmi důležitá je spolupráce školy se zákonnými zástupci, na nichž leží hlavní tíha 

zodpovědnosti za výchovu dětí, které od raného věku potřebují vedení, je třeba jim vštěpovat 

pravidla chování a učit je zodpovědnosti. 
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 Pro informovanost je zřízena nástěnka výchovného poradce a ŠPP. Trvale jsou na ní 

vyvěšeny odkazy na různé instituce a poradenská zařízení v oblasti výchovného poradenství, 

kariérového poradenství, informace týkající se spolupráce se školskými poradenskými 

zařízeními. V průběhu roku jsou průběžně aktualizovány podle potřeb. 

 I přes veškerá úskalí, s kterými se potýkáme, všichni členové ŠPP ke své práci přistupují 

s elánem a jsou platnou součástí školy při podpoře řešení všech problémů, které výchovně-

vzdělávací proces přináší. 

 

Zhodnocení činnosti výchovného poradce v jednotlivých oblastech: 

 

Výchova a vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami: 

 

 V této oblasti jsme ve školním roce 2018/2019 postupovali podle „Vnitřního předpisu 

k postupu školy při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných“. 

 V péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) jsme spolupracovali 

s Pedagogicko-psychologickými poradnou (dále jen PPP) a se Speciálně pedagogickými centry 

(dále jen SPC).  

 Vedeme spisovou dokumentaci, průběžně aktualizujeme databázi vyšetřených žáků a na 

základě souhlasu rodičů je k dispozici všem vyučujícím. Je zdrojem základních informací o 

výsledcích vyšetření a doporučení PPP a SPC pro práci s dětmi. 

 Kontrolní vyšetření se realizují podle doporučení PPP, SPC při trvání výukových i 

výchovných obtíží, při prodloužení integrace a v souvislosti s přihláškou na střední školy. 

 Pro všechny integrované žáky byly během měsíce září vypracovány individuální 

vzdělávací plány a následně projednány s rodiči i žáky. Integrovaní žáci využívali pomůcky 

pomáhající kompenzovat zdravotní postižení a v průběhu roku jim byla poskytnuta individuální 

nebo skupinová reedukace. IVP jsou jednou za rok vyhodnocovány. 

 Na základě doporučení PPP, SPC se určeným dětem se SVP věnovalo 7 asistentů 

pedagoga, děti docházely do předmětu speciálně pedagogické péče vedenou speciální 

pedagožkou školy a byla prováděna odborná pedagogická intervence. V rámci projektu 

„Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“ pracovali s dětmi 

doučovatelé. Zaměřili se na individuální přístup, opakování, procvičování a porozumění učiva. 

Celkem se věnovali 35 žákům na škole. 
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 Každá škola má povinnost zajistit péči o nadané žáky. Mezi žáky mimořádně nadané 

jsou děti zařazovány na základě vyšetření v PPP. Ve školním roce 2018/2019 nebyl žádný žák 

naší školy integrován jako žák mimořádně nadaný. 

 

Přehled žáků se SVP: 

 

Celkem vedeno pro školní rok 2018/2019: I. stupeň 54 žáků, II. stupeň 47 žáků 

Počet žáků s IVP: I. stupeň 14 žáků, II. stupeň 21 žáků 

Vyšetření v PPP během roku 2018/2019: I. stupeň 18 žáků, II. stupeň 26  

V rámci inkluze škola vzdělává 5 žáků se zdravotním postižením. 

 

Problémy se školní docházkou, prevence závadového chování 

 

 Výchovný poradce spolupracuje se školním metodikem prevence a vedením školy v 

rámci prevence sociálně patologických jevů. V této oblasti byla poradenská činnost zaměřena 

na tyto aspekty: školní docházka, prospěch, vztahy ve školním kolektivu a vztahy mezi žáky. 

 Při zajištění péče o žáky s neprospěchem jsme postupovali podle platné školního řádu, 

a pokud žák neprospíval, vyvolal třídní učitel a výchovný poradce jednání se žákem, jeho 

zákonným zástupcem a vyučujícím daného předmětu. Při jednání jsme dohodli podmínky, které 

musí žák splnit, aby nebyl hodnocen na konci klasifikačního období nedostatečně. Současně 

byli rodiče požádáni o častější konzultace s vyučujícím předmětu a o důslednější kontrolu žáka. 

Stejně jako v minulých letech se často potvrdil předpoklad, že za neprospěchem žáků většinou 

není slabé nadání, ale spíše neochota připravovat se na výuku a plnit základní školní povinnosti. 

Nejúčinnější prevencí neprospěchu je osobní společné jednání vyučujícího, žáka a zákonného 

zástupce. Přes veškeré úsilí 4 žáci na 2. stupni ZŠ nezvládli učivo, byli hodnoceni 

nedostatečnou a v září školního roku 2019/2020 absolvují komisionální přezkoušení, jehož 

výsledek ovlivní jejich postup do vyššího ročníku. 

 Problémy spojené se školní docházkou lze rozdělit na dvě oblasti – neomluvená absence 

a zvýšená omluvená absence. Při řešení bylo postupováno podle platného Metodického pokynu 

MŠMT o prevenci a postizích záškoláctví a Školního řádu. V rámci prevence proti záškoláctví, 

skrytému záškoláctví a neprospěchu z důvodu velkého množství zameškaného učiva proběhlo 

jednání s rodiči a žáky samotnými. Při jednání se hledaly nejen příčiny vysoké absence, ale 

hlavně možnosti, jak žákům pomoci s doplněním zameškaného učiva. Ve většině případů došlo 

po projednání ke zlepšení. O řešených případech informovala škola příslušný OSPOD. 
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Komunikace a řešení probíhalo mezi školou a OSPOD Brno – Nový Lískovec, OSPOD Brno – 

sever, Brno -střed. Veškerá komunikace (zprávy, emaily) jsou součástí spisové dokumentace 

žáků. 

 Žákům za různé prohřešky byly v průběhu školního roku udělovány napomenutí 

třídního učitele, důtku třídního učitele, důtku ředitele školy, za neomluvené hodiny byl třem 

žákům udělen druhý stupeň z chování, jedné žákyni třetí stupeň z chování. 

 Policie ČR si ve školním roce 2018/2019 vyžádala podání výchovné zprávy v šesti 

případech. Odeslané zprávy jsou uloženy opět u výchovné poradkyně. 

 V průběhu roku se vedly rozhovory s rodiči, jejichž cílem bylo stanovit si společné 

závěry směřující k posílení chování žáků nebo k posílení jeho schopnosti rozvíjet samostatnost 

a zodpovědnost přípravy na vyučování. K řešení se na naší škole dostal i problém vzájemné 

bezohlednosti, která nesla náznaky šikany. Vzniklé problémy jsme ihned řešili s žáky a 

zákonnými zástupci. Toto důsledné řešení mělo význam, žáci se poučili a situace se výrazně 

uklidnila. Podrobnější zprávy a záznamy o rozhovorech jsou archivovány u výchovného 

poradce. 

 Pro ucelený přehled uvádíme počet jednání se zákonnými zástupci: 

I.stupeň: 15 jednání se zákonnými zástupci 

II. stupeň: 23 jednání se zákonnými zástupci. 

 Rovněž školní psycholožka se aktivně zapojila do oblasti péče o žáky se SVP, kariérního 

poradenství i prevence závadového chování. Rozvíjela se spolupráce s třídními učiteli, 

výchovným poradcem v oblasti včasného zachycení, rozpoznání a řešení problému, prevence 

závadového chování vůči spolužákům a vytváření dobrého klimatu ve třídních kolektivech. 

 

Kariérové poradenství – profesní orientace žáků 

 

 Poradenství v oblasti profesní orientace patří mezi hlavní činnosti výchovné poradkyně 

II. stupně ZŠ. Ve vztahu k volbě povolání se věnovala především těmto činnostem: 

- žákům byl poskytován informační servis v otázkách profesní orientace v souladu 

s jejich zájmy a předpoklady, s perspektivou na trhu práce, s podmínkami přijímacího 

řízení (talentové zkoušky, výkonnostní limity, lékařské potvrzení) 

- bylo zajištěno kariérové poradenství ve spolupráci s PPP (podmínky přijímacího řízení 

pro žáky se SVP) 



16 

 

- podle požadavků se konaly individuální konzultace pro žáky a rodiče a po celý rok byli 

všichni informováni o studijních možnostech (nástěnky, informační materiály, webové 

stránky jednotlivých škol) 

- rovněž byly rodičům předány základní informace na třídních schůzkách - platná 

legislativa pro přijímací řízení, proběhla i Miniburza SŠ na ZŠ 

- byla poskytnuta pomoc žákům, kteří ukončovali školní docházku v 8. ročníku 

- zveřejnění seznamu „Dnů otevřených dveří“ na SŠ v našem regionu 

- organizace setkání se zástupci SŠ, s bývalými studenty naší ZŠ, besedy s odborníky 

jednotlivých profesí, účast na Veletrhu SŠ 

- byly pořádány exkurze (žáci si uvědomili uplatnění různých profesí v praxi) 

- na ZŠ probíhala příprava žáků na přijímací řízení z ČJ, M  

- žáci se v rámci příprav na přijímací řízení účastnili různých soutěží (Přírodovědný 

Klokan, Matematický Klokan, Pythagoriáda, olympiády z ČJ, D, Z) 

- byla poskytnuta pomoc při vyplňování přihlášek, přihlášky byly doplněny klasifikací a 

potvrzeny ŘŠ 

- rodičům byly předány „Zápisové lístky“ ke studiu na SŠ 

- poskytnutí odborné pomoci při odvolacích řízeních na SŠ, podání přihlášek do 2. kola 

přijímacího řízení 

- v prvním pololetí školního roku probíhala profesní orientace se školní psycholožkou, 

výsledky diagnostiky školní psycholožka analyzovala se žákem a zákonným zástupcem 

- vypracování přehledu žáků o přijetí na SŠ + osmiletá, šestiletá gymnázia 

 

Údaje o přijímacím řízení za školní rok 2018/2019 jsou uvedeny v následujícím přehledu: 

 

Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Školní rok 2018/2019 Gymnázia SOŠ Umělecké 

školy 

4leté studium 6leté studium 8leté studium   

Počty přijatých žáků 3 3 0 30 2 
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Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků  

9. ročník 35 (odchod na SŠ) 

7. ročník 3 (odchod na gym.) 

5. ročník 1 (odchod na jinou ZŠ) 

8. ročník 1 (odchod na SŠ s NZŠ) 

Celkem 39  

 

Umístění žáků do studijních a učebních oborů- 9.ročník 

Umístění 
G 

Hotelové školy a 

obchodní akademie 
SPŠ ISŠ SOU SOŠ 

Ostatní umělecké 

školy Třída 

9. A 2 0 3 5 1 9 1 

9. B 1 4 3 1 0 4 1 

Celkem 3 4 6 6 1 13 2 

 

Celkem 35 žáků: 

Na státní školy přijato: 23 žáků  Nebylo přijato na SŠ:  0 žáků 

Na soukromé školy přijato: 10 žáků  V prvním kole přijato: 32 žáků 

Na Cl školy přijato:  2 žáci   V prvním kole přijato: 3 žáci 

 

8. třída – 1 žákyně přijata na SOU s NZŠ 

 

6letá gymnázia Přihlášeno Přijato 

7. A 6 1 

7. B 4 2 

Celkem 10 3 

 

8letá gymnázia Přihlášeno Přijato 

5. A 6 0 

5. B 1 0 

Celkem 7 0 

 

DVPP a školení 

 

Výchovné poradkyně: 

- účast na poradách výchovných poradců s PPP Zachova zaměřených na legislativu, 

spolupráci a koordinaci vyšetření žáků se SVP, kariérové poradenství, 

- školení - tvorba IVP, 

- školení – ADHD, 

- školení – Poruchy chování aneb jak předcházet nekázni.  
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Školní metodička prevence: 

- účast na pravidelných schůzkách metodiků prevence v PPP Sládkova, 

- školení – tvorba IVP, 

- školení ADHD, 

- školení – Poruchy chování aneb jak předcházet nekázni. 

 

Speciální pedagog: 

- 7 kroků k inkluzivní škole (Jihlava – sedmidenní), 

- Intervence v matematice, 

- Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, 

- školení – Poruchy chování aneb jak předcházet nekázni. 

 

Školní psycholog: 

- školení – Poruchy chování aneb jak předcházet nekázni. 

 

Prezentace školního poradenského pracoviště 

 

Činnost ŠPP představili třídní učitelé na třídních schůzkách. Informace jsou rovněž 

zveřejněny na webových stránkách školy. Kontakty a úřední hodiny byly pro rodiče i žáky 

zveřejněny v AESu. 

Prostředkem ke komunikaci se žáky ve škole jsou nástěnky výchovného poradce a metodika 

prevence. Informace pro učitele z oblasti poradenství jsou dostupné ve sborovně nebo na AESu. 

Všechny hlavní úkoly, které jsme měly v plánu činnosti na letošní rok, se nám podařily 

splnit. 

Přestože došlo k personálním změnám ve ŠPP, je zachována i nadále kontinuita a kvalita 

poskytovaných služeb se drží na dobré úrovni. 

 

Mgr. Jaroslava Frišhansová 

vedoucí školního poradenského centra 
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Závěrečná zpráva školního psychologa 

za školní rok 2018/2019 

 

Školní psycholožka pracovala na škole v prvním pololetí s polovičním úvazkem. V 

druhém pololetí nastoupila na pozici nová školní psycholožka a došlo zároveň také k navýšení 

úvazku z polovičního na celý. Náplň práce obou školních psycholožek zahrnovala především 

oblast prevence rizikového chování a péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V prvním pololetí také oblast kariérního poradenství. 

 

Individuální péče 

 V rámci individuální péče na konzultace krátkodobého i dlouhodobého charakteru 

docházeli především žáci, ale také zaměstnanci školy. Vzájemná spolupráce byla v případě 

žáků iniciována v některých případech ze strany rodičů, dále ze strany třídních učitelů a 

v neposlední řadě také z iniciativy žáků samotných. Školní psycholožka dále poskytovala běžné 

operativní konzultace pro učitele, které byly většinou zaměřené na aktuální problémy se třídou 

nebo jednotlivými žáky. Individuální konzultace byly poskytovány také rodičům, a to v předem 

stanovených konzultačních hodinách, v době konání třídních schůzek nebo kdykoliv po 

vzájemné domluvě. Nárazově a podle aktuální potřeby byla jednomu ze žáků poskytována 

krátká krizová intervence. Individuální péče byla poskytována také dvěma žákům v rámci 

předmětu speciálně pedagogické péče. 

 Kariérního poradenství se zúčastnili žáci devátých ročníků. Poradenství zahrnovalo 

komplexní psychologickou diagnostiku a následné konzultace výsledků s žáky a jejich 

zákonnými zástupci. 

 

Skupinová práce 

 Skupinová práce spočívala především v preventivní práci s třídními kolektivy, která 

měla za cíl předejít případným sociálně patologickým problémům a podpořit pozitivní klima 

třídy. V rámci intervence docházelo také k řešení již vznikajících nebo existujících 

problematických situací a dalších aktuálních potřeb konkrétních tříd. Školní psycholožka ve 

třídách průběžně prováděla pozorování a depistáže, a to především na základě podnětů ze strany 

třídních učitelů, rodičů a také PPP. Preventivní programy ve třídách zahrnovaly témata podpory 

vzájemné spolupráce, podpory vzájemného vztahu mezi žáky a třídním učitelem, začleňování 

do kolektivu, rozvíjení empatie a tolerance k odlišnostem a předávání pozitivní zpětné vazby.  



20 

 

Intervenční programy zahrnovaly především témata řešení konfliktních situací, zvládání vzteku 

a agrese, zamezení šíření nevhodného chování ve třídě a zvládání a řešení posmívání. 

 Pro žáky šestých ročníků byl na začátku září zorganizován adaptační kurz zaměřený na 

vzájemné seznámení žáků s třídními učiteli, podporu vzájemných vztahů, pozitivního klimatu 

tříd a v neposlední řadě také k časnému zmapování vztahů ve třídách. Na začátku září byl dále 

zorganizován program pro žáky prvních ročníků, který měl za cíl usnadnit adaptaci na školní 

prostředí a podpořit vzájemné vztahy. Pro žáky devátých ročníků byl před přijímacími 

zkouškami na střední školy zorganizován program práce se stresem, který zahrnoval praktické 

tipy, diskuzi a nácvik relaxačních technik. Pro žáky pátých ročníků byl na konci roku 

uskutečněn program přechodu na druhý stupeň zaměřený převážně na diskuzi o odlišnostech a 

změnách s tím spojených a podporu ze strany školní psycholožky a nových třídních učitelů. 

 Školní psycholožka se dále zúčastnila zápisu do prvních tříd, pravidelně spolupracuje 

s ostatními členy ŠPP, v případě potřeby komunikuje a spolupracuje s pracovníky PPP a SPC. 

 

Mgr. Monika Heinigová 

školní psycholog 
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Vzdělávací, kulturní a sportovní akce 2018/2019 

 
Tygři Brno 2. – 3. ročník 

Německo – francouzský pelmel 8. A 

Macocha – exkurze 5. A, 5. B, 6. A 

Jan Palach – kino Scala 8. A, 9. A, 9. B 

Hvězdárna 1. – 2. ročník 

Lipka školní družina 

Terénní cvičení – přírodopis 6. B 

Profesní orientace 9. A, 9. B 

Školní kolo ve šplhu 3. - 5. ročník 

Pěvecký sbor – soustředění vybraní žáci 

BVV 1. B, 2. A, 2. B 

Divadlo Radost 3. A, 3. B 

Vybíjená a florbal – turnaj 1. B, 2. B 

Dějepisná olympiáda 8. A, 9. A, 9. B 

Obvodní kolo ve šplhu 3. - 5. ročník 

Turnaj vozíčkářů ve stolním tenise II. stupeň – vybraní žáci 

Čajový dýchánek školní družina 

Městské kolo ve šplhu 3. - 5. ročník 

Knihovna Jiřího Mahena 2. ročník 

Dílničky 6. B 

Novoměstský pohár 3. - 5. ročník 

Vánoční koncert I. a II. stupeň 

Mikulášské soutěže I. stupeň 

Zimní pohádka – Divadlo Bolka Polívky 3. ročník 

Praha - exkurze 9. A, 9. B 

Divadlo Dráček 1. - 2. ročník 

Pěvecký sbor - besídka vybraní žáci 

Vánoční pásmo – Vánoční Brno vybraní žáci 

Pěvecký sbor – Česko zpívá koledy vybraní žáci 

BVV – Mosty mezi městy vybraní žáci 

Vánoční turnaj ve stolním tenisu I. a II. stupeň – vybraní žáci 

Titanic – výstava 7. A, 7. B, 8. A 

Vánoční Praha vybraní žáci 

Divadlo Radost 4. ročník 

Vánoční jarmark I. a II. stupeň – vybraní žáci 

Lyžařský výcvikový kurz  II. stupeň 

Plavání 3. ročník 

Hvězdárna 5. ročník 

Knihovna 4. A 

Empík cyklista 3. ročník 

Divadlo Sandry Riedlové školní družina 

Elektrické obvody 6. A 

Kino 8. A, 9. A, 9. B 

Technické museum 1. - 2. ročník 

Kino Scala 4. ročník 
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Matematická olympiáda vybraní žáci 
Lyžařský výcvikový kurz  I. stupeň 

Bruslení 4. ročník 

Jak vyhrát boj s prokrastinací – divadlo 8. A,9. A, 9. B 

Bruslení 5. A, 3. A 

Superstar školní družina 

Dukovany - exkurze 8. A, 9. A, 9. B 

Bruslení 5. B, 7. A 

Karneval školní družina 

Lipka 1. ročník 

Bruslení 5. B, 6. B 

Den otevřených dveří I. a II. stupeň 

Planetárium 3. ročník 

Drákula – muzikál, Praha vybraní žáci 

Planetárium školní družina 

Mediální výchova 8. A 

Bruslení 6. A, 7. B 

Den zdraví I. stupeň 

Korfbal 2. – 3. ročník 

Antropos 4. B 

Kometa film - Scala 5. ročník a II. stupeň 

Lipka 2. ročník 

Knihovna 1. ročník 

Matematický klokan 2. – 7. ročník 

Noc s Andersenem 4. ročník 

Technické museum 3. ročník 

Primární prevence 7. A 

Vybíjená – turnaj 4. – 5. ročník 

Netolismus – preventivní program 7. ročník 

Marihuana – preventivní program 6. ročník 

Matematická olympiáda vybraní žáci 

Exkurze Praha 4. ročník 

McDonald's Cup vybraní žáci 

Preventivní program 6. B 

Bruslení 2. ročník 

Divadlo 6. A 

Po stopách zvířat vybraní žáci 

Fotbal – turnaj vybraní žáci 

Velikonoční dílny I. a II. stupeň 

Exkurze Praha 5. A 

Body Music školní družina 

Atletický trojboj vybraní žáci 

Projektový den I. a II. stupeň 

Taneční festival vybraní žáci 

Preventivní program 5. A 

Workshop robotika a 3D tisk II. stupeň 

Běh brněnské mládeže vybraní žáci 

Zlatý Kamínek – pěvecká soutěž vybraní žáci 

Netolismus – preventivní program 2. ročník 
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Prevence kouření 3. A 

Závody v halovém veslování vybraní žáci 

Divadlo Radost 3. ročník 

Lipka 5. ročník 

Fotbal na Plachtách 1. – 3. ročník 

Divadlo 7. ročník 

Zlatá Farma 1. – 6. ročník 

Besídka k MDM vybraní žáci 

Finanční gramotnost 8. A 

Laser Game 6. B 

BVV hospodářská zvířata – výstava 1. – 3. ročník 

4. kolo BBM Lužánky vybraní žáci 

Praha – divadlo vybraní žáci 

Dopravní výchova 4. ročník 

Sportovní den I. stupeň 

Stop předsudkům 8. A 

Sex včas 9. ročník 

Dopravní výchova 4. ročník 

Zelená kniha 8. – 9. ročník 

Archeo Modrá 4. ročník 

Knihovna 1. ročník 

Laser Game 8. ročník 

Bruno 1. – 3. ročník 

Kino 9. A 

Osvětim – exkurze II. stupeň 

Laser game 5. B 

Památná místa 9. ročník 

ZOO Jihlava 3. A, 5. A 

Paddleboard 8. – 9. ročník 

Fotbalový turnaj 3. – 5. ročník 

ZOO Brno 5. B 

Olympijský běh Vybraní žáci 

Lanové centrum 1. A 

Florbalový turnaj 1. – 2. ročník 

Laser Game 7. A 

Lukostřelba 7. B 

Obora 1. A 

Florbalový turnaj II. stupeň 

Rezekvítek 4. ročník 

Zahradní slavnost I. a II. stupeň – vybraní žáci 
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Kroužky pořádané školou 2018/2019 
 

Kroužky pořádné školou v 1. pololetí 
Keramika 1. - 5. ročník 

Keramika 1. - 5. ročník 

Flétna  1. - 2. ročník 

Flétna  2. - 3. ročník 

Tanečky 3. - 5. ročník – pokročilí 

Tanečky 1. - 3. ročník – začátečníci 

S azbukou do světa ruštiny 6. - 9. ročník 

Zábavná čeština 6. - 7. ročník 

Florbal 1. - 4. ročník 

Florbal 8. - 9. ročník 

Korfbal 4. - 6. ročník 

Základy latiny 6. - 9. ročník 

Základy klasické řečtiny 6. - 9. ročník 

Ruční práce 2. ročník 

English + 6. - 9. ročník 

Fotbal 1. - 4. ročník 

Žurnalistický / tvorba školního časopisu/ 4. - 9. ročník 

Čtenářské dílny 7. - 9. ročník 

Pěvecký sbor Zpěváček 1. - 9. ročník 

Moderní zpěv 5. - 9. ročník 

Badminton 4. - 5. ročník 

Míčové a pohybové hry 2. - 3. ročník 

Jak funguje věda (vědecká metoda) 7. - 9. ročník 
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Kroužky pořádné školou v 2. pololetí 
Keramika 1. - 5. ročník 

Keramika 1. - 5. ročník 

Flétna  1. - 2. ročník 

Flétna  2. - 3. ročník 

Tanečky 3. - 5. ročník – pokročilí 

Tanečky 1. - 3. ročník – začátečníci 

Čtenářské dílny 6. - 9. ročník 

Florbal  8. - 9. ročník 

Zajímavá čeština 6. - 9. ročník 

S azbukou do světa ruštiny  6. - 7. ročník 

Angličtina  6. ročník  

Pěvecký sbor Zpěváček 1. - 9. třída 

Pěvecký sbor Zpěváček 5. - 9. třída 

Zajímavá matematika 4. ročník 

Základy latiny 6. - 9. ročník 

Základy klasické řečtiny 6. - 9. ročník 

Historie ve filmu 6. - 9. ročník 

Badminton 4. - 6.ročník 

Stolní tenis 3. - 5. ročník 

English+  6. - 9. ročník 

Florbal  1. - 3. ročník 

Ruční práce 2. ročník 

Fotbal 1. - 4. ročník 

Německý jazyk - konverzace 6. - 9. ročník 

Jak funguje věda (věděcká metoda) 7. - 9. ročník 

Výtvarné aktivity 3. - 5. ročník 

Kondiční příprava 6. - 7. ročník 

Kondiční příprava 8. - 9. ročník 
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Co se podařilo ve školním roce 2018/2019 

 
1. Čtyři pilíře rozvoje vzdělávání 

 

 Ve školním roce 2018/2019 se škola opět výrazně posunula dopředu 

v řadě oblastí její činnosti. 

 

 K základním prioritám školy patří nadále čtyři pilíře rozvoje 

vzdělávání: 

 

 angličtina a další cizí jazyky, 

 matematiky a přírodní vědy, 

 technika a robotika, 

 sport a zdraví. 

 

 
Obr. 1: Čtyři pilíře rozvoje vzdělávání ZŠ Kamínky  
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2. S kým spolupracujeme 

 Škola rozvíjí spolupráci s celou řadou subjektů. Zásadním partnerem je pro nás 

nově Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. 

 

 
 

Obr 2: ZŠ Kamínky je fakultní škola PdF MU 

 

 V oblasti sportovní aktivit jsou našimi partnery tyto organizace: 

 

 

 One Club Brno (aerobic), 

 Korfball, B. A. F., 

 Eagles Brno (hokejbal), 

 TORI judo, 

 AC Moravská Slavia Brno (atletika), 

 Tygři Brno (basketbal), 

 Bulldogs Brno (florbal), 

 Lezecký kroužek. 
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3. Akce školy 

Naše škola pořádá v průběhu školního roku řadu akcí a rovněž se řady akcí účastní, viz 

vzdělávací a sportovní akce v předešlém textu. Chtěly bychom na dalších řádcích vyzdvihnout 

několik základních projektů, které naše škola v loňském školním roce pořádala, případně se jich 

účastnila. Jedná se zejména o: 

 

 sportovní den pro I. stupeň, 

 lampionový průvod, 

 Den vědy, 

 Den otevřených dveří, 

 Den Země, 

 Den zdraví, 

 Halloween, 

 Čertovský rej, 

 vánoční jarmark, 

 vánoční dílny, 

 vánoční turnaj ve stolním tenise, 

 bruslení s Kometou, 

 muzikál Praha, 

 adventní vystoupení, 

 vystoupení pěveckého sboru Zpěváček (Česko zpívá koledy, Vánoce na Staroměstském 

náměstí, výstaviště…), 

 velikonoční dílny, 

 adaptační kurzy, 

 lyžařský výcvikový kurz pro 1. stupeň, 

 lyžařský výcvikový kurz pro 2. stupeň, 

 všechny třídy 1. stupně absolvovaly školu v přírodě, 

 všechny třídy 2. stupně absolvovaly školní výlet, 

 Běh brněnské mládeže, 

 Olympijský běh, 

 závody v halovém veslování, 

 den s robotikou, 

 exkurze – Dukovany, 

 exkurze – Osvětim, 

 kurzy paddleboardu, 

 divadelní vystoupení pro ZŠ, 

 zahradní slavnost. 

 
 

 

 

 

 

        Obr. 3: Zahradní slavnost  
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4. Co se podařilo udělat 

 V rámci získávání finančních prostředků z projektů a spoluprací se zřizovatelem se 

podařila řada investic do budovy školy. 

 

A/ Je hotova III. etapa rekonstrukce sociálních zařízení. 

 

 
Obr. 4: Nově zrekonstruovaná sociální zařízení před jídelnou 

 

  

Obr. 5: Nově zrekonstruované sprchy Obr. 6: Nově zrekonstruované šatny u tělocvičen 

  u tělocvičen  
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B/ Otevřeli jsme novou počítačovou učebnu IT 2. 

 

 
Obr. 7: Nová počítačová učebna IT 2 

 

 V IT učebně je 15 nových, hardwarově a softwarově plně 

vybavených počítačů. Samozřejmě nechybí zobrazovací zařízení a ozvučení. 

Učebnu nevyužívají žáci pouze k výuce informatiky, ale mohou i v ostatních 

předmětech, kde je zapotřebí práce na PC. 
 

 
Obr. 8: Nová počítačová učebna IT 2  
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C/ Zavedli jsme docházkový systém. 
 

Z důvodu zajištění maximální bezpečnosti žáků, se od 1. 11. 2018 na naší škole začal 

používat nový elektronický docházkový systém. Jak funguje? Velice jednoduše. Každý žák při 

příchodu a odchodu ze školy přiloží svůj čip ke čtečce, která je u hlavního vchodu a tím potvrdí 

svou přítomnost nebo odchod z budovy. Rodiče žáků ve svém počítači či mobilu hned zjistí, 

zda jejich dítě v pořádku přišlo do školy a v kolik hodin budovu opustilo. Při použití čipu, se 

žák automaticky zapíše do třídní knihy, což ocenili všichni učitelé. Následně by tyto informace 

o přesném počtu žáků v budově, uvítaly záchranné složky při vzniku mimořádné události. 

Čip je stejný jak na docházkový systém, tak i do školní jídelny. Do budoucna se plánuje, 

že si tím stejným čipem žáci odemknou i šatní skříňku. 

Jsme hrdí na to, že patříme mezi těch pár brněnských škol, 

které mohou zajistit pro své žáky bezpečné prostředí. Zvlášť v 

době, kdy musí být bezpečnost na prvním místě. 

 

 
Obr. 9: Elektronický systém pro výběr svačinek a výběr ze dvou jídel 
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D/ Nově zrekonstruovaná učebna technické výchovy. 
 

 
Obr. 10: Nově zrekonstruovaná učebna technické výchovy 

 

 Už nic nebrání tomu, aby výuka technických předmětů 
probíhala v co nejlepších podmínkách. Žáci mohou měřit, rýsovat, 
obrábět a pracovat na nových pracovních stolech a s novým 
nářadím. V učebně dílen je samozřejmě i multimediální technika, 
která v dnešní době již nemůže chybět. 
 

 

Obr. 11: Nově zrekonstruovaná učebna technické výchovy  
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E/ Nově zrekonstruovaná učebna cizích jazyků. 
 

 
Obr. 12: Nově zrekonstruovaná učebna cizích jazyků 

 

Již při průchodu chodbou budí pozornost dveře do učebny, 
které mají podobu anglické telefonní budky. A co teprve po vstupu 
do učebny. Jazykovka je vybavena interaktivní tabulí, netradičním 
nábytkem, novou ICT technikou, anglickými časopisy, knihami a 
spoustou dalších zajímavých pomůcek. 
 

 
Obr. 13: Nově zrekonstruovaná učebna cizích jazyků  
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F/ Revitalizované povrchy obou hřišť s umělým povrchem. 

 

 
Obr. 14: Revitalizované povrchy obou hřišť s umělým povrchem 

 

Regenerace výrazně prodloužila životnost, obnovila hrací 
vlastnosti sportoviště, navrátila původní vzhled a zajistila 
bezpečnostní podmínky shodné s novým povrchem. Obě hřiště jsou 
tedy nachystána k tomu, aby na nich mohli žáci naší školy a 
sportující veřejnost podávat znovu ty nejlepší výkony. Ideální obuv 
pro hřiště s umělou trávou jsou boty s podrážkou typu turf (což jsou 
kopačky s menšími „špunty“). 

 
Obr. 15: Revitalizované povrchy obou hřišť s umělým povrchem  
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F/ Nové interaktivní tabule ve čtyřech učebnách. 

 

 
Obr. 16: Nová interaktivní tabule 

 

Mazání tabule se najednou stalo zábavou a opakování látky 
už není nuda. Ve cvičeních píšeme, mažeme, přesouváme a stále 
vymýšlíme nové materiály, jak tabule co nejefektivněji využít. 
Látka se pro žáky stává více názornější a mohou se do hodin 
více zapojit. Studenti mají tedy zase o další možnost navíc, jak 
pochopit učivo a také se seznámit s nejnovějšími technologiemi. 
 

  
Obr. 17: Práce s interaktivní tabulí  Obr. 18: Práce s interaktivní tabulí  
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F/ V současnosti probíhají práce na rekonstrukci nového 

dříve hokejbalového, nyní multifunkčního hřiště. 
 

 
Obr. 19: Rekonstrukce hřiště 

 

 

 

 

Závěr 
Pokud jste se seznámili s obsahem výroční zprávy a dočetli jste až k těmto řádkům, chtěl 

bych Vám s pozice ředitele školy velmi poděkovat. 

 

Dovolte mi ještě zmínit jednu velice důležitou větu: 

 

,,Velké poděkování patří všem zaměstnancům naší základní školy, 

protože bez jejich kvalitně odvedené práce bych se nemohl věnovat 

zmíněným aktivitám uvedeným na předešlých řádcích.“ 
 

 

Schváleno školskou radou dne: 15. 10. 2019 

 

 

 

 

V Brně dne 1. 10. 2019      Mgr. Petr Novák, Ph.D. 

                  ředitel školy 

č. j.:  


